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 لهآ وعلى حممد نبينا واملرسلني نبياءاأل أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أّما الدين يوم إىل كثريا   تسليما   وسلم وصحبه

 دار إمام لشبكة التابع التأصيل علوم معهد جمالس من والعشرون الثامن اجمللس وه فهذا
 االعتقاد ملعة" منت على والشرح التعليق جمالس من عشر الثاين اجمللس والعلمية، وه اهلجرة
 من-تعاىل اهلل رمحه-املصنف ذكره ما إىل املقام بنا انتهى وقد الرشاد". سبيل إىل اهلادي
 واجبه على الكالم منو أ، -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل  حقوق أصحاب رسول على الكالم

 النبي قال :أنس قال :-تعاىل اهلل رمحه- قال املسلمني، مث أمر لوالة الواجب احلق على وأ
 اهلل، إال إله ال :قال عمن الكف :اإليمان أصل من ))ثالثة :-وسلم عليه اهلل صلى-

 عز- اهلل بعثني منذ ماض والجهاد بعمل، اإلسالم من نخرجه وال بذنب، نكفره وال
 واإليمان عادل، عدل وال جائر، جور يبطله ال الدجال، أمتي آخر يقاتل حتى-وجل

 .داودو أب رواه( باألقدار(

 األلباين الشيخ عليه تكلم قد ،ضعيف حديث سننه، ولكنه يف داود وأب رواه احلديث وهذا
 يف شك ال احلديث هذا جممل يف جاء وما داود. أيب سنن ضعيف يف- اهلل رمحة عليه-

 عن ومعرضا  ، بفرائضها قائما  ، هبا ملتزما  ، اهلل إال إله ال قال عمن فالكف. به واألمر صحته
 الشرع صطالحإ يف القول ألن، اهلل إال ال إله قال مناملراد في وه وهذا اجب، و نواقضها

التقرير  معنا تقدم بذنب؛ نكفره والقوله: . و اللسان وتواطئ القلب تواطئ فيه داخل
 على نتقادلإل وجه وال، فاملصنّ  على دتق  انت   اليت املسائل من وأهنا، يف هذه املسألة والتحرير
 وكذلك الباب، هذا يف السنة أئمة مقصد يف-تعاىل اهلل رمحه-سالماإل شيخ قرره ما مقتضى
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- اهلل بعثني منذ ماض والجهاد-تقدم كله وهذا- بعمل؛ اإلسالم من نخرجه وال :قال
 كما،  القيامة(( يوم إىل نواصيها اخلري يف معقود ))اخليل ينسخ مل يعين أن اجلهاد ،-جلو  عز

 بر كل مع وأ، بر وفاجر خلف أنه وذكر الصحيح. يف-والسالم الصالة عليه-عنه جاء
 .السنة أئمة عليها أمجع اليت األمور من ذا، وهوفاجر

، -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل  رسول أصحاب تولي السنة ومنذلك:  بعد فاملصنّ  قال
 ذكر عن والكف، لهم ستغفارواإل عليهم، والترحم محاسنهم،، وذكر ومحبتهم
 َوالَّذ ينَ  ﴿:تعالى اهلل قال سابقتهم ومعرفة فضلهم عتقادإو  بينهم. شجر وما مساوئهم

َوان َنا لََنا اغ ف ر   َرب ََّنا يَ ق ول ونَ  بَ ع د ه م   م ن   َجاء وا ميَان   َسبَ ق ونَا الَّذ ينَ  َوإل  خ   ق  ل وب َنا يف   ََت َعل   َواَل  ب اإل  
يم   وف  ؤ  رَ  كَ نَّ ا إ  نَ ب َّ ا رَ آَمن و  ل لَّذ ينَ  غ اًل   َوالَّذ ينَ  اللَّه   َرس ول   ﴿ حم َمَّد  ىل: تعا وقال 10]:احلشر]﴾َرح 
دَّاء   َمَعه   نَ ه م ﴾ ر مَحَاء   ال ك فَّار   َعَلى َأش   اهلل رمحه-ف املصنّ  فيه ذكر املوضع هذا .[29 :حالفت] بَ ي  

 ، وقول-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول بأصحاب املتعلقة الواجبات بعض-تعاىل
 اليت صطالحيةاإل السنة الطريقة وليست أراد ؛ةالسن منو  هنا:-تعاىل اهلل رمحه-فاملصنّ 

 سنة قوم الطريقة ولكل بالسنة املراد وإمنا الفرض، يقابل ما وهي، األصوليون عليها صطلحإ
 أصحاب يوايل أن عليه جيب املسلم أن مبعىن، واملواالة الوالء يعين ،تولي: وإمامها. وقوله

َنات   :﴿ َوال م ؤ م ن ونَ تعاىل بقوله الناس أحق ألهنم، -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل  رسول  َوال م ؤ م 
ل َياء   بَ ع ض ه م   َا،﴿ [17 :ةالتوب [﴾ بَ ع ض   َأو   فكل .[55:]املائدة آَمن وا﴾ َوالَّذ ينَ  س ول ه  َورَ  اللَّ ه   َول يُّك م   إ منَّ

، مقدمتها يف-وسلم عليه اهلل صلى- النيب أصحاب فإن، اإلميان أهل مبواالة أمرت آية
 من وه الصحايب، و الصحبة له ثبتت من يعين، -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول وأصحاب

، الصحيح على ردة ختللته وول ذلك على ومات، به مؤمنا  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب لقي
 عليه- حجر بنأ احلافظ حترير وه ذكرته لذي، وهذا ااحلديث أئمة قرره ما مقتضى على
 وليت .املتأخرة العصور هذهيف  احلديث مسائل من كثري   يف ستقراءاإل منتهى وإليه-اهلل رمحة
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 بني التفريق بنعرة ينعقون الذين من، العصر هبذا احلديث طلبة وأ، العلم طلبة من كثريين
 .قدره الباب هذا يف احلافظ هلذا رفون، يعواملتأخرين املتقدمني

 لك،  نقول ذلككو  ،ومحبتهم-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب تولي :قال
 صلى- اهلل رسول أصحاب فإن، املؤمنني ني، باملسلمني بني التحاببو  باحملبة فيه أ مر نص

 .كثرية هذا يف والنصوص األحاديث، و فيه املقدمون وهم، به األحق هم-وسلم عليه اهلل

 رسول ألصحاب نذكر-وعال جل- اهلل إال حيصيها ال اليت احملاسن محاسنهم؛ وِذكر :قال
 من): -هوإيا اهلل رمحنا-السختياين أيوب اإلمام قال وقدا، بعضه-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل

 إال حيصيها ال، كثرية القوم ناسوحم. (النفاق من برأ فقد باحلسىن حممد أصحاب يف قال
 ،معهم وهو  عليه القرآن وبنزول، نبيهبصحبة  اهلل ختصهما الذين فهم، -هجالل جل-رهبم

 الصدور يف للقرآن وحبفظهم،  -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول يدي بني وجبهادهم
ر، السطو  ويف الصدور يف-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول لسنة وحبفظهم، السطورو 

 كل يف -وتعاىل تبارك-اهلل إىل ودعوهتم، ومغارهبا األرض مشارق يف اهلل سبيل يف وجهادهم
- فظواح   به، و الدين فظح   همفب  م، القو  حماسن من ستذكر عسى ماذا، و األرض من صقع
 وشهادهتم عدالتهم سقاطإ أراد إمنا فيهم الطعن أراد ومن،  -وأرضاهم عنهم اهلل رضي

 . املسلمني أيدي يف الدين ليسقط

، هلم الرمحة طلب على أي، ذلك على الدليل وسيأيت الرمحة طلب أي ،عليهم الترحمو : قال
 مل إذا، و فضائلهم نذكر مل وإذا، حماسنهم نذكر مل إذا أننا، حقهم يف الواجبات أقل من وهذا
 عليهم الترحمو ل: ام. قهل نستغفر وأن عليهم نرتحم أن من أقل فال، فضائلهم ننشر
ر احملاسن درجة :درجتان هاتانو  ؛مله ستغفارواإل . وهي درجة الكمال واملقام العايل ،ذ ك 

واجب  كما قرر ذلك أئمة وهذا األمر  ،ستغفار هلمإذا مل تنشر احملاسن فعليك باإل والثانية:
ر من هلم جيب ما ذََكر وملا، دليل الكتاباإلسالم ب ، واحملبة، والرتحم، احملاسن ذ ك 
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 والكف :-تعاىل اهلل رمحه- فقال مساوئهم ذكر عن الَكفُّ و وه يناقضه ما ذَكر، ستغفارواإل
 ال مبا- تعاىل اهلل رمحه- اإلسالم شيخ عليها تكلم قد املساوئ وهذه ؛مساوئهم ذكر عن

 طالب على ينبغي ما والتقرير التحرير وأتى فيه من ،الواسطية العقيدة يف تقريره على مزيد
 العقيدة كتاب يف املباحث أعظم من فإنه ،بالنواجذ عليه يعضَّ  وأن ،يتأمله أن العلم

- ومغفرته اهلل رمحة عليه- نفيس ا ترتيب ا بهورتَّ ، - تعاىل اهلل رمحه- اإلسالم لشيخ الواسطية
 .الفضائل ومن السوابق من هلم فإهنم ،واملسلمني سالمإلا عن خري ا اهلل وجزاه

 أصول )فصل : ومن :بقوله ،الصحابة اَتاه الواجبو ه ما-تعاىل اهلل رمحه- ذكر أن وبعد 
 عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب على وألسنتهم قلوهبم سالمة؛ واجلماعة أهل السنة

 إن منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل السوابق من )وهلم :قوله ذكر (،- وسلم
 األسباب )كل أن ذكر مث بعدهم(. ملن ي غفر ال ما السيئات من هلم ي غفر إهنم حىت صدر،
بة  ذكر مث ،م َقدَّمة(– وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب حق يف فإهنا للمغفرة، املوج 

 من وحماسنهم القوم فضائل جنب يف مغمور   نزغ   فعل بعضهم من ي  ن َكر الذي )القدر أن
 إىل الصاحل(، والعمل النافع، والعلم واهلجرة، والنصرة، سبيله، يف واجلهاد ورسوله، باهلل اإلميان

و ه وإمنا يثبت مل مما عامته وأن ،عنهم ن ق ل ما مراتب وذكر .الكالم هذا من له هناية ال ما
 والنيب. -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أصحاب إىل صحيح ا يكون أن دون املؤرخون تناقله مما
 قول يف سيأيت كما وقال، فأمسكوا(( أصحايب ذ ك رَ  ))إذا :قال- وسلم عليه اهلل صلى-

 واحلديث أصحايب((، سب من على اهلل ))لعنة وقال: أصحايب((، تسبُّوا))ال : املصنف
دت إن ؛مساوئهم ِذْكر عن والَكف   :هنا فقوله .حسن  بشر هنمأل ،وجودها من وحتققنا و ج 
رًا مات أنه أحد   عن ي  ع َلم ال لكن بشريتهم من وهذا ،معصومني ليسوا  من شيء   على م ص 

 نصب -تعاىل اهلل رمحه-اإلسالم شيخ كالم جيعل أن العلم لطالب وينبغي ،احملقَّقة الذنوب
 يعين ،بينهم شجر وما الواسطية العقيدة قل يفألا على الصحابة ملسائل حتقيقه يف عينيه

 ،املكي جرب جماهد بن أن ،هذا يف ي رَوى ما ومن روائع. عنه نسكت فإننا بينهم شجر والذي
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 وأخصُّ  اجلليل التابعي، - اهلل رمحه-املكي جرب بن جماهد أن-األئمة هؤالء فقه إىل انظرواو -
 من يكون مبا علم قد اهلل )إن :قال- اجلميع عن اهلل رضي-عباس بن اهلل عبد تالميذ

 مسلم صحيح يف جاء وهلذا .هلم( ستغفارباإل وأمر- وسلم عليه اهلل صلى-رسوله  أصحاب
 اإلمساك فيجب فسبُّوهم((. هلم ))أمروا باالستغفار :أهنا قالت-عنها اهلل رضي- عائشة عن
 .السلف أئمة عليه سار الذي هذا ،يتوالهم-وتعاىل تبارك- واهلل ،بينهم شجر عمَّا

 نعتقد وأن فضلهم نعتقد أن واجب هذا فإن ،معنا مر كما ؛فضلهم عتقادإو  :قال
 كل ،سالمإلا يف فقط ليسوا خري لكل السبَّاقون هم أهنم يعين ،سابقتهم ومعرفة تفاضلهم

 اهلل نأل، - وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول أصحاب إليه سبق فقد املتأخرون سيعمله خري
َوَّل ونَ  ﴿َوالسَّاب ق ونَ فيهم: قال ر ينَ  م نَ  األ  َنَصار   ال م َهاج  َسان   ات َّبَ ع وه م َوالَّذ ينَ  َواأل   :]التوبة﴾ب إ ح 

يَ  ﴿لََّقد  عنهم: وقال [.711 ن نيَ  َعن   اللَّ ه   َرض  -وقال [،71:]الفتح﴾الشََّجَرة   حَت تَ  ي  َباي ع وَنكَ  إ ذ   ال م ؤ م 
َتو ي ﴿ اَل :- وعال جل  ﴿ ل ل ف َقرَاء  وقال: [،71 :]احلديد﴾ َوقَاَتلَ  ال َفت ح   قَ ب ل   م ن أَنَفقَ  مَّن   م نك م َيس 

ر ينَ  ر ج وا الَّذ ينَ  ال م َهاج  َواهل  م   د يَار ه م   م ن أ خ   على ثناء   فيها القرآن يف آية   وكلُّ  .[1:]احلشر﴾ َوأَم 
 ،حسانإلوا ،والصرب ،اخللق وذوي ،واحلجاج ،واملزكني ،واجملاهدين ،واملصلني ،املؤمنني

 ،أهلها هم- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب فإن ،والنفقة ،والصدقة ،ميانإلوا
 م ن َجاء وا َوالَّذ ينَ ﴿: تعالى اهلل قال: - اهلل رمحه-فاملصنّ  قال .هافي واملقدمون ،وأصحاهبا

َوان َنا لََنا اغ ف ر   َرب ََّنا يَ ق ول ونَ  بَ ع د ه م    ،احلشر سورة سياق يف جاءت يةآلا هذه ، [71:]احلشر ﴾َوإل  خ 
 رضي-باجلنة املبشرين العشرة أحد إسحاق أيب وقاص بن سعد عن صحيح بسند   جاء وقد
 كماو  أ-أنتم  أين فيها فانظروا أقسام، ثالثة إىل مةألا هذه قسم اهلل )إن :قال أنه- عنه اهلل

ر ينَ  ل ل ف َقرَاء  ﴿:تعاىل اهلل قال: -فقال هاذكر  مث، - اهلل رمحه- قال ر ج وا الَّذ ينَ  ال م َهاج   م ن أ خ 
َواهل  م   د يَار ه م   َوان ا اللَّ ه   مِّنَ  َفض ال   يَ ب تَ غ ونَ  َوأَم  ﴾ الصَّاد ق ونَ  ه م   أ ولَ ٰئ كَ  َوَرس ولَه   اللَّ هَ  َويَنص ر ونَ  َور ض 

 الدَّارَ  تَ بَ وَّء وا َوالَّذ ينَ  ﴿ :قال مضت والثانية وقد املهاجرين طائفة وهذه :قال .[1:]احلشر
ميَانَ   َوي  ؤ ث ر ونَ  أ وت وا ممَِّّا َحاَجة   ص د ور ه م   يف   جيَ د ونَ  َواَل  إ لَي ه م   َهاَجرَ  َمن   حي  بُّونَ  قَ ب ل ه م   م ن َواإل  
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ه م   َعَلىٰ  ه   ش حَّ  ي وقَ  َوَمن َخَصاَصة   هب  م   َوَلوَكانَ  أَنف س  ل ح ونَ  ه م   َفأ ولَ ٰئ كَ  نَ ف س   [،9]احلشر  ﴾ ال م ف 
﴿َوالَّذ يَن َجاء وا م ن  بَ ع د ه م  يَ ق ول وَن َرب ََّنا اغ ف ر  لَنَا  والثالثة يف قوله تعاىل:وهذه طائفة قد تولت 

ميَان  َواَل ََت َعل  يف  ق  ل وب َنا غ اًل ل لَّذ يَن آَمن وا َرب ََّنا إ نََّك  َوان َنا الَّذ يَن َسبَ ق ونَا ب اإل   َرء وف  َوإل  خ 
يم ﴾  (،فمن مل يكن من هذه الطوائف الثالث فليس من هذه األّمة باقية،وهذه . [71 :]احلشرَرح 

 كما قال رمحه اهلل تعاىل: اآلية فيها ثناء على الصحابة رضي اهلل عنهم. وأ

دَّاء َعَلى ال ك فَّار  ر مَحَاء  ﴿ حمَُّمَّد  :وقال تعاىل نَ ه م  رَّس ول  اللَّه  َوالَّذ يَن َمَعه  َأش   فهم [.99]الفتح ﴾بَ ي  
آية يف كتاب اهلل فيها ثناء  فإن كلَّ  ،وكما ذكرت لك ،املتّصفون بأعظم الصفات وأفضلها

 .فيها هم املقّدمون-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  على اإلميان وأهله، فإّن أصحاب

 ،تفاصيلهو  ،-رضي اهلل عنهم-الصحابة  على سبّ -رمحهم اهلل تعاىل-قد تكلم العلماء 
: حه هلذا املنت وذكر ثالثة أقساميف شر -عليه رمحة اهلل-وخلّص ذلك العالمة ابن عثيمني 

ألنّه تكذيب هلل  ،أّن عامتهم فسقوا فهذا كفر أو ،ألول: أن يسّبهم مبا يقتضي كفر أكثرهم)ا
الثاين: أن يسّبهم باللعن ) .-إىل آخر ما قال- (ورسوله يف الثناء عليهم والرتضي عنه

َبس حىت  ،ففي كفره قوالن ألهل العلم ،حوالتقبي َلد وحي  وعلى قول أنّه ال يكفر جيب أن جي 
  (.يرجع عّما قاله ميوت أو

هذا  وعن هذه الدرجة أ-رمحه اهلل-نتهى، حىّت قال شيخ االسالم إهذا قول الشيخ العثيمني 
عتقاد كما يف اإلبرتدد األمرين فيهم بني لعن الغيض ولعن ، فهذا حمّل اخلالف فيهم)النوع: 

لثالث: أن يسّبهم مبا ال يقدح يف دينهم فال )ا. (الصارم املسلول فالقول بكفرهم ليس ببعيد
ذكر معىن ذلك ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف الصارم  (،يكفر ولكن يعزر مبا يردعه عن ذلك

 .املسلول

أنفق مثل  أحدكم لو))ال تسبوا أصحايب فإن : -صلى اهلل عليه وسلم- النبي وقال :قال
 ،حديث مشهور ووه، وهذا حديث متفق عليه، أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه((
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فلن يبلغوا منزلة  ،ن الّناس مهما عملوا من األعمال الصاحلةأ-صلى اهلل عليه وسلم-بنّي فيه 
صلى اهلل -  يكون أحد بعد أصحاب رسول اهللفال ،-أرضاهمو رضي اهلل عنهم -أصحابه 

فلن يبلغ مرتبة الصحبة ألّن العبد مهما عمل من األعمال  ،يف الفضل كمثلهم-عليه وسلم
 .هلذا فانتبه

صلى اهلل عليه -ومن السّنة الترضي عن أزواج رسول اهلل  :-رمحه اهلل-قال بعد ذلك  
خديجة بنت ن أفضله ت من كل سوء،أنين المطهرات المبر أمهات المؤم-وسلم
صلى اهلل -زوج النبي  ،التي برأها اهلل في كتابه ،وعائشة الصديقة بنت الصديق ،خويلد

 .فمن قذفها بما برأها اهلل منه فقد كفر باهلل العظيم ،في الدنيا واآلخرة-عليه وسلم

وهن ، -عليه الصالة والسالم- ،احلق الواجب يف أزواجه-رمحه اهلل-ف هنا ذكر املصنّ 
أي  ،الترضي ا أن املراد بالسنة هنا الطريقة،وكما تقدم معن ،السنةمن : قالفأمهات املؤمنني 

وأحّب  ،وهن أقرب الّناس إليه، -صلى اهلل عليه وسلم-طلب الرضوان عن أزواج رسول اهلل 
ألن اهلل قال يف كتابه  ،بيته كما سيأيت، أمهات املؤمنني املطهراتوهّن أهل  ،الّناس إليه

َل البَ ي ت  وي َطهِّرَك م  َتط ه ريا  ﴾ ي ريد  اهلل   ﴿ إمّنا:الكرمي َس أه  ه َب َعن ك م  الرِّج  من  [، 33 األحزاب]ل ي ذ 
نّص مجع من األئمة على وهذا األصل متفق عليه بني أهل السنة واجلماعة، وقد  .كل سوء
املرجح عند طائفة من العلماء   ووهذا ه ،من آل بيته-صلى اهلل عليه وسلم-النيب  أّن أزواج

وتبعه على ذلك الذهيب يف  ،يف منهاج السنة-رمحه اهلل-بن تيمية أسالم ذكر شيخ اإل كما
ثري بن كأنتصر هلذا القول إوكذلك  ،وبه قال العالمة القرطيب يف تفسريه ،نهاج السنةملخمتصره 

 ووه ،بن عثيمني يف الواسطيةألك الشوكاين يف فتح القدير و ، كذيف تفسريه-رمحه اهلل تعاىل-
ومنه اهنن . الراجح الذي دل عليه الدليل وقررّه وأنه هيمسعت شيخنا العالمة الفوزان الذي 

َل البَ ي ت  وي َطهِّرَك م  َتط ه ريا   ﴿ إمّنا:داخالت يف قوله تعاىل َس أه  ه َب َعن ك م  الرِّج  ي ريد  اهلل  ل ي ذ 
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صلى اهلل عليه -ذكر آية التطهري بعد ذكر أزواج النيب -تبارك وتعاىل-ألّن اهلل  [،33 :األحزاب]﴾
 . -وسلم

وهي مسألة التفضيل بني  ،مسألة اختلف فيها أهل العلم-رمحه اهلل تعاىل-ف مث ذكر املصنّ 
فمنهم مقدم . -رمحهم اهلل-ثة أقوال ألهل العلم وهذه املسألة فيها ثال ،خدجية وعائشة

رمحه اهلل -والتوقف طريقة اإلمام الذهيب  ،توقفومن من ، ومنهم من قدم عائشة، خدجية
فقالوا بأن خدجية يف أول اإلسالم  ،التفصيل ووهذه املسألة فيها قول رابع وه. -تعاىل

وعائشة أدركت بعد نزول الشرائع واألحكام ما -رضي اهلل عنها-أدركت ما مل تدرك عائشة 
وال ذكرها شيخ اإلسالم وغريه من فهذه أربعة أق، -رضي اهلل على اجلميع-مل تدركه خدجية 

 .أهل العلم

وأن فاعل ذلك  ،أها اهلل تبارك وتعاىل منهذكر مسألة قذف عائشة مبا برَّ -فأي املصنّ -مث إنه 
قد كفر ألنه نسب إليها ما برأها اهلل تبارك وتعاىل منه، وقذف عائشة مبا برأها اهلل منه كفر 

وقد نص على هذا طوائف من أهل العلم ال  ،عورد لإلمجا  ،ألنه تكذيب للقرآن ،باإلمجاع
نقلوا اإلمجاع على  ،يعلى وابن تيمية وكثري من األئمة وحيصيهم إال اهلل كما نقله القاضي أب

 .أن من طعن يف عائشة بعد إذ برأها اهلل فإنه كافر بإمجاع أهل العلم

أحد خلفاء  ،ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي اهلل: -رمحه اهلل-ف قال املصنّ 
الكالم -رمحه اهلل تعاىل-ف وهذه املسألة ذكر فيها املصنّ  .-رضي اهلل عنهم-المسلمين 

 يببن أاألن بعض السلف كان يرى أن معاوية  ،معاوية بن أيب سفيان دون غريه لىع
صلى اهلل -هو الباب الذي يوجل منه إىل أصحاب رسول اهلل -رضي اهلل عنه وأرضاه-سفيان

م له بالدخول فيه فإنه سيدخل على أصحاب رسول لِّ فمن وجل هذا الباب وس   ،-عليه وسلم
وهذا أمر ظاهر وقد جاء عن السلف ما يقرر هذا  .الال حمَ -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

ووصف  .-صلى اهلل عليه وسلم-ىل أصحاب رسول اهلل إوهو أن معاوية باب  ،األمر
وإمنا وصفه هبذا  ،ومعاوية خال المؤمنين :فقالمعاوية بأوصاف  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف 
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صلى اهلل عليه -إحدى أزواج النيب  ،ألن أخته رملة بنت أيب سفيان وهي أم حبيبة ،الوصف
عليه -بن كثري أاحلافظ  وقد ذكر هذا أيضا   ،فهو خال املؤمنني من هذه الناحية ،-وسلم

ه أحد كتبة الوحي الذين كتبوا الوحي بني ألن ،وكاتب وحي اهلل .يف البداية والنهاية -رمحة اهلل
علوم  بتقد أحصوا يف كو  ،ابثثزيد بن عثمان و ك ،-صلى اهلل عليه وسلم-يدي النيب 

أحد  .-صلى اهلل عليه وسلم-املصحف الذين كانوا يكتبون الوحي للنيب  رسمالقرآن و 
ومسي عام اجلماعة كما أشار  ،وهو الذي تنازل له احلسن -رضي اهلل عنه- خلفاء املسلمني
ولعل اهلل أن يصلح به  ،بين هذا سيدأإن )) :بقوله -والسالم عليه الصالة-إىل ذلك النيب 

 ،-صلى اهلل عليه وسلم-وقد كان كما أخرب به النيب  ((،بني فئتني عظيمتني من املسلمني
 .ودخول الناس يف دين اهلل أفواجا   نتصاراتواإلجعل اهلل على يديه من الفتوح وقد 

وقلنا - ومن السنة :طريقة من طرق أهل السنة فقال ،-رمحه اهلل تعاىل-ف مث ذكر املصنّ  
ة: السن ومنقال:  ،-فلطريقة اليت سار عليها أئمة السلعتقاد ابأن املراد بالسنة يف كتب اإل

 يأمروا لم ما -وفاجرهمبرهم  – وأمراء المؤمنين المسلمين ألئمة والطاعة السمع
 .اهلل في معصية ألحد طاعة ال إنه، فاهلل بمعصية

، حتى صار الخليفة بسيفه غلبهم أو ه،ب ورضوا الناس عليه واجتمع الخالفة وِلي ومن
 عصا والخروج عليه وشق مخالفته وحرمت طاعته وجبت، المؤمنين أمير وسمي

 . المسلمين
، وهذا أصل عظيم ضيعه كثري يتعلق هبذا األصلمما قد تقدم معنا يف الدرس املاضي شيء 

من املسلمني يف هذه األعصار، فحصل بسبب تضييعه من الفنت والشرور واألحقاد وسفك 
، ورحم اهلل شيخ -تبارك وتعاىل-الدماء وتعطيل مصاحل الدين والدنيا، ما ال يعلمه إال اهلل 

خرجت على ذي سلطان إال وكان يف  )بأنه ال يعلم عن طائفةبن تيمية إذ يقول أاإلسالم 
 : -رمحه اهلل-هذا أمر معلوم. يقول القحطاين  خروجهم من الشر أكثر مما قصدوه من اخلري(،
 ولو أنه رجل من الحبشان  ***ال تخرجن على االمام محاربا

 -عليه الصالة والسالم-، أنه -رضي اهلل عنه-كما جاء يف حديث العرباض بن سارية 
فإنه من يعش  ،تأمر عليكم عبد حبشي كم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن))أوصيقال: 

((. فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،منكم فسريى اختالفا كثريا
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يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا َأط يع وا ﴿ قد قال يف كتابه الكرمي كما تقدم معنا: -تبارك وتعاىل-واهلل 
َم ر   اللَّهَ  قال كما  -صلى اهلل عليه وسلم-والنيب  .[59 :]النساء﴾ م نك م  َوَأط يع وا الرَّس وَل َوأ ويل  األ 

ر مبعصية ،))على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهيف الصحيحني:  فإذا  ،ما مل مي 
كما يف صحيح مسلم من   -عليه الصالة والسالم-وقال  ((.أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

 فليكره ما يأيت من معصية اهلل ه يأيت شيئا  أيه وال فر ))أال من ويل عل :حديث عوف بن مالك
مام ها كثري مما مجعه اإلفهذه النصوص وغري  ((.من طاعة وال ينزعن يدا   ،من معصية اهلل

إمام أهل السنة  ،دمام أمحنظر إىل اإلأ. فمارة شيء كثرييف كتاب اإل -رمحه اهلل تعاىل-مسلم 
قال يف رسالة عبدوس بن مالك إنه حىت  ،ماذا فعل مع األمراء واخللفاء يف زمانه ،واجلماعة

)والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني، الرب والفاجر، ومن ويل اخلالفة، واجتمع  :العطار
هذا يقوله  (.عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة ومسي أمري املؤمنني

أئمة السنة جممعون على هذا األصل، ال خالف بينهم  وكذلك ،-رمحه اهلل-مام أمحد اإل
باملعروف  السمع والطاعةختالل هذا األصل ضيع على الناس مصاحل الدين والدنيا، فإفيه، و 

، -صلى اهلل عليهم وسلم-هم، هو طريقة النيب فاجر هم و بر املسلمني وأمراء املؤمنني،  ئمةأل
وذكرت لكم يف الدرس املاضي ما قاله حممد بن نصر املروزي وما قرره حممد بن عبد الوهاب 

 )فأما إذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة(.يف كتاب مسائل اجلاهلية: 
 وِلي ومنرة فقال: ما تثبت به اخلالفة وتنعقد به اإلما -رمحه اهلل تعاىل-ف مث ذكر املصنّ  

فهذا أول  – هب ورضوا -مبايعتهعوا على أهنم أمجمبعىن - الناس عليه جتمعأو  الخالفة
خالفة الكثري من ألن العلماء، عليه  وهذا مما أمجع بسيفه غلبهم أو ،-ق الشرعيةر الط

فإنه ال  ،ستثبأفإذا استقر له األمر و ، كانت مبثل هذه الطرقاخللفاء أو احلكام املتأخرين  
كان أو فاجرا ، بل جيب الطاعة له، وجيب مجع القلوب عليه، هذا   ، برا  ج عليهو جيوز اخلر 

قال:  .)حاكم غشوم وال فتنة تدوم(:، ورحم اهلل احلسن إذ يقولالذي قرره أئمة السنة
فال جيوز معصيته، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، وشق عصا المسلمين. 

وج عليه، وال جيوز شق العصا، بل ميضى خلفه، واحلد الفاصل بيننا وبينه هو وال جيوز اخلر 
ه على اإلسالم، فإذا بقي على اإلسالم فإننا نسمع ونطيع له، وإن كان عنده فسوق ؤ بقا

واخلروج على احلكام يشمل خروج القول  .-تبارك وتعاىل-ظاهر أو خفي فأمره إىل اهلل 
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أصل هذا الباب وهم الذين ي ذ ك وَن نار هذه الفنت ضد  واخلوارج هم .ويشمل خروج الفعل
حكام املسلمني وضد من غلب على بالد املسلمني وتسفك الدماء بسببهم وال يعلم من 

، -تبارك وتعاىل-الفساد وال يعلم أحد قدر الفساد الذي يكون بسببهم إال رّب العاملني 
 .فاخلروج على والة األمر حمّرم وهذا أمر جممع عليه

 ...مسألة اهلجر ألهل األهواء والبدع -رمحه اهلل تعاىل-مثّ ذكر املصّنف 

ب ون األجر الليلة، أو  حىت ال نعاجل  مستقال   جنعله درسا   ولعّلكم إن شاء اهلل تعاىل حَت َتس 
أنفسنا، واملقصود يف هذا الباب هو معرفة اعتقاد أهل السنة واجلماعة وطريقتهم وإن كان قد 

فإنه قد حنتاج يف بعض الكتب  ،َتاوز األمر فيما يتعلق بالدرس، وكما ذكرنا يف منهج املعهد
ب يف بعض يف هذا البا إىل زيادة على القدر املقرر من حصصه، مث إننا لنا عليكم ديونا  

املتون كمنت القواعد األربع ومنت منظومة السري إىل اهلل والدار اآلخرة وحىت الثالثة األصول، 
التوفيق والسداد واهلدى والرشاد للجميع، ويف هذا القدر كفاية  -تبارك وتعاىل-ونسأل اهلل 

 .وما بقي من املنت ننهيه إن شاء اهلل تعاىل يف الدرس القادم

 : األسئــــلة

صلى -يقول أحسن اهلل إليكم، هل نلعن كل من قدح يف أحد من أصحاب رسول اهلل  -1
قال لعن اهلل من سب أصحايب وهل  -صلى اهلل عليه وسلم-...النيب -اهلل عليه وسلم

نسمعه هذا اللعن أم نلعنه يف أنفسنا، وكيف جنمع بني األحاديث اليت ذكرت فيها اللعن 
-اللعن والطعن كاحلديث الذي رواه اإلممام مسلم عن النيب وبني األحاديث اليت تنهى على 

 صلى اهلل عليه وسلم : ليس املسلم باللعان وال الطعان وال الفاحش وال بالبذيء ؟

فأّما اإلمجاع  ،هو حمل خالف مسألة اللعن هذه املسألة فيها حمل إمجاع وفيها ما الجواب:
 -صلى اهلل عليه وسلم-فإّن اإلمجاع منعقد على لعن كل من لعنه اهلل أو لعنه رسوله 

بالوصف من دون تعيني، فمن ذكر النصوص الواردة يف لعن من فعل فعال أو اّتصف بوصف 
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هذا جممع عليه ال إشكال فيه، وإمّنا اختلف العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف لعن املعنّي، 
فهم هذا راجع إىل جهتني، اجلهة األوىل لعن املعنّي من املسلمني فهذا الذي عليه وخال

بن باز ومسعت شيخنا العالمة مقبل بن هادي الوادعي أمجاهري أهل العلم ورّجحه العالمة 
يرجحه وينتصر له أنّه ال جيوز لعن املعنّي وإن اّتصف بالصفات اليت ذكرها النيب صلى اهلل 

يف اللعن  اللعن الطرد من رمحة اهلل تعاىل من أجل اجلمع بني الّنصوص الواردة عليه وسّلم ألنّ 
وبني النصوص الناهية عنه، فالنصوص الواردة يف اللعن حممولة على اللعن بالوصف 

التعيني واجلهة الثانية يف  جهة  والنصوص الواردة يف النهي عن اللعن حممولة على اللعن يف 
ألة اخلالف فيها أكرب إاّل أّن الذي رّجحه أيضا شيخنا مقبل ومسعته لعن الكفار، وهذه املس

ولو كان كافرا ألنّه قد   وكذلك الشيخ ابن باز عليه رمحه اهلل أنّه الجيوز لعن املعنّي   منه
صلى اهلل عليه -يسلم. فاللعن أمره شديد، فنحن نلعن من سّب أصحاب رسول اهلل 

 الوصف، لعن املعني فاملسألة فيها خالف. ال على جهة  على جهة العموم -وسلم

 ؟ يقول هل يقال ألخوة أّمهات املؤمنني أخوال املؤمنني -2

نقتصر على ما ذكره األئمة كما ذكره ابن قدامة وكما ذكره ابن كثري وكما ذكره  الجواب:
لبيان غريهم من أهل العلم يف حّق معاوية وعّلة ذلك، واهلل أعلم، أهّنم ذكروا هذا األمر 

أيضا له منزلة عند النيب  -رضي اهلل عنه وأرضاه-، وأنّه -صلى اهلل عليه وسّلم-صهارته للّنيب 
وقد ذكر العلماء مجلة من فضائله وبعض املباحث اليت نتعرض هلا  -صلى اهلل عليه وسّلم-

ما انتهينا من   يف هذه الشروح لو أخذنا بالكالم فيها على مقتضى التفصيل واالسرتسال
تاب طيلة فرتة املعهد وتزيد إىل سنوات، لكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق، وهذه ك

 املتون تفتح لك أبواب العلم والبحث والدراسة.

يقول أحسن اهلل إليكم كيف التوفيق بني احلديث اجلهاد ماض منذ بعثين اهلل حديث  -3
 ؟  بني عدم توفر شروط اجلهاد وضعف األمة
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 -صلى اهلل عليه وسّلم-يف مثل هذا كيف جنمع، ألّن أحاديث رسول اهلل ال يقال  اجلواب:
وال باالجتهادات وال بأقوال األئمة وال بأقوال حىت الّصحابة  ال تعارض ال بالرأي وال بالواقع

، إمّنا يدفع وهم التعارض ال التعارض، نقول وهم التعارض، ملاذا -وأرضاهم رضي اهلل عنهم-
؟ التعارض مأخوذ من االعرتاض وهو أّن  التعارض مأخوذ من ماذا؟  نقول هم التعارض

الدليل الذي بني يدي اجملتهد سائر يف طريقه وبينما هو سائر يف طريق إذ عارض له دليل 
أنّه ليس يف نصوص  -بارك اهلل فيك-آخر فسمي هذا بالتعارض، والتعارض جيب أن تعلم 

فهذا اجملتهد الذي  تعارض صفة تقوم يف اجملتهد،الشرع، ليس يف األدلة أّي تعارض، إمّنا ال
ينظر إىل النصوص ويتأمل فيها وينظر إىل األحاديث الواردة يف هذا األمر ويف هذا األمر، 

وقد ال تعرض لغريه فال   التعارض صفة عارضة له هو، وهلذا قد تعرض هذه الصفة لغريه
قول اإلمام  وهلذا كان من روائع  يكون عنده إشكال، هذا إذا كان يف نّصني أويف حديثني.

 حبديثني ظاهراما يلءأتو ) ه  أنّه قال:311أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية املتوىف سنة
  . التعارض أمجع لكم بينهما(

وقد فعل هذا يف كثري من األحاديث يف  يقول هل كل من سّب صحايب أو الّصحابة  -4
أن يتأمل هذا، فكون األمة ال يكون عندها كتابه الصحيح ويف كتاب التوحيد. فينبغي 

فإهّنا ليست مطالبة به، وهذا من  -تبارك وتعاىل-الشروط اليت تلزم يف اجلهاد يف سبيل اهلل 
هبا. أفرياد أن هتلك نفسها وأن تضعف نفسها كما هو احلال يف  -تبارك وتعاىل-رمحة اهلل 

سالم وإىل السنة وإىل حلق العلم قام هذه األعصار، كلما اَته الّناس إىل املساجد وإىل اإل
فيهم خطيب فتنة وحماضر فتنة وداعية فتنة وكاتب فتنة يدعوهم إىل اخلروج وإىل منابدة والة 

فال يزيدهم  األمر وإىل التفجري والتكفري والتفسيق والتبديع وإىل استحالل الدماء واألعراض 
عفهم إاّل ضعفا. هذا ال يقوله عاقل وال إاّل وهنا وال يزيدهم إاّل بعدا وال يزيد األمة بض

يعتقده من عنده بصيص نور من العقل بل الواجب على املسلمني أن يسعوا يف حتقيق ما 
فإذا توفرت فيهم القدرة  -عليه الصالة والسالم -به ورسوله -تبارك وتعاىل-أمرهم اهلل 

 كفر؟والشروط فإّن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة.
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فصيل الذي ذكرته لك وهو كالم شيخ اإلسالم وكالم أئمة اإلسالم على الت الجواب:
 فالتفصيل مغن عن اإلعادة الذي ذكر يف الشرع.

 ؟ يقصد ما جرى يف الفتنة -غفر اهلل له-ماهو حكم من يقول عن معاوية  -5

وال جيوز أن تقال  -صلى اهلل عليه وسلم-ال جيوز التعريض ألصحاب رسول اهلل  الجواب:
هذه الكلمة مع نوع من التعريض أو اعتقاد التدخل يف اخلطأ أو اإلصابة أو اإلساءة أو 

 ماشابه ذلك.

 بسيوفهم يوم التقى اجلمعان *** دع ماجرى بني الصحابة يف الورى

 اما باحلشر مرحومانوكال *** فقتيلهم منهم وقاتلهم هلم

حم اهلل القحطاين فإّن هذين البيتني من نفائس منظومته.ر   

، بعد السالم عليكم وعليكم السالم ورمحة اهلل -وإليكم–يقول: أحسن اهلل إليكم  -6   
 ؟ يف األعمال الصاحلة -رضي اهلل عنهم-وبركاته، هل نستطيع أن نبلغ درجة الصحابة 

 ((فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا)) -صلى اهلل عليه وسلم-قد أجابك النيب اجلواب: 
يده  :((نصيفه)) مابلغ مد أحدهم وال كومة واحدة :((مثل أحد ذهبا))؟  أتعرف جبل أحد

متلؤها بالذهب أو النصيف مايبلغ إنفاقك ملثل جبل أحد إنفاقهم للمد أو لنصيفه أين حنن 
العلم من قال بأنه قد يأيت بالصحابة من ينال بعض . رحم اهلل من أهل ؟ من منزلة الصحابة

الفضل، هذا من جهة الوصف العام يف بعض األعمال، قد يكون هذا. أما من جهة 
، واألعمال -صلى اهلل عليه وسلم-اخلصوص، فإنه لن يبلغ أحد دار الصحبة مع رسول اهلل 

 يست كحال غريهم.الصاحلة منهم وما وقر يف قلوهبم من الدين واإلميان واإلخالص ل
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يقول نريد منكم تفصيال ملصطلح السنة باصطالحات العلماء، ماذا يعنون هبا بكل فن  -1
 وجزاكم اهلل خريا وبارك فيكم و يف علمكم ونفعنا به.

وهي مسألة التداخل يف  هذه املسألة مهمة جدا  وإياك بارك اهلل فيكم، : الجواب
رمبا خيلط يف هذا الباب فيدخل على البالغيني ما االصطالحات يف العلوم، فإن بعض الناس 

ما اصطلح عليه النحويون ويدخل على  اصطلح عليه النحويون ويدخل على الصرفيني
أصحاب أصول الفقه ما اصطلح عليه أصحاب املصطلح والعكس بالعكس. فإن العلوم قد 

م وال وَهم واحلكم واحملكوم به حيصل بينها تداخل يف جهة اللفظ إال أن احلقيقة خمتلفة، فالوه 
واملبتدأ واخلرب والوضع واحلمل واملسند واملسند إليه، وما شابه ذلك من املصطلحات اليت 

يف مسألة السنة. وقد ذكر احلافظ بن  -وفقه اهلل-يدور ذكرها ومن ذلك ما ذكره السائل 
ديني دين املهعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراش))عند شرحه حلديث  -رمحه اهلل تعاىل-رجب 

بعض االصطالحات الواردة عند أهل العلم فيما يتعلق بالسنة فالعلماء من بعدي(( 
يطلقون لفظ السنة على  كان كثري منهم  ،املتقدمون، األئمة املصنفون يف أبواب االعتقاد

كالسنة للخالل والسنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد، وقد   ،االعتقاد الذي دونوه فيهاالطريقة و 
للقرآن  وعالقته بالقرآن وما جاء مؤكدا   -عليه الصالة والسالم-يسمون السنة مبا جاء عنه 

كما فعل اإلمام حممد بن نصر املوزي يف كتابه السنة. وأما اصطالحات   ،للقرآن أو مؤسسا  
 ،واصطالح أصحاب املصطلح ،أصول الفقه رين فأشهرها اصطالح أصحاب األصول؛املتأخ

 ويقولون بأن السنة هي ما أمر به الشارع أمرا   ،فاألصوليون جيعلون السنة ما يقابل الفرض
. فالسنة ما جاء األمر به على غري إلزام، وأصحاب غري الزم، يثاب فاعله وال يعاقب تاركه

وأفعاله وأوصافه وتقريراته.  -سلمصلى اهلل عليه و -املصطلح يقولون: السنة هي أقوال النيب 
صطالحات يف السنة هو وقد يتداخل هذان التعريفان عند هؤالء العلماء. لكن أشهر اإل

عتقاد، كما مر معك يف هذا صطالح األول عند األئمة، وحيث ذكروه يف كتب اإلاإل
-هلل عليه وسلمصلى ا-الكتاب أو يف هذا املنت، فإمنا يعنون به الطريقة اليت كان عليها النيب 
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صطالح اللغوي: 'ولكل قوم سنة وإمامها': يعين طريقة. فالسنة ، وهذا الذي يدل عليه اإل
وأصحابه هذا هو الذي  -صلى اهلل عليه وسلم-املراد هبا الطريقة اليت كان عليه رسول اهلل 

جامع  -رمحه اهلل تعاىل-حيضر يل يف هذا املقام. ولعلك تراجع كتاب احلافظ بن رجب 
 العلوم و احلكم، ففيه فوائد يف هذا املوضع. طيب لعلنا خنتم هبذا السؤال.

 هل يشرع لنا إن ذكرنا معينا ممن يطعن يف الصحابة أن نقول هداه اهلل وإن كان رافضيا   -1
 ؟  ؟ وهل يشرع لنا الدعاء باهلداية لكافة الناس مسلميهم وكافريهم

نعم، ال مانع من الدعاء باهلداية لكل الناس الكفار واملسلمني وهذا يعين ال  الجواب:
يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-خالف فيه وقد جاء فيه مجلة من اآلثار ذكرها اإلمام البخاري 

األدب املفرد وذكرها مجلة من أهل العلم. إمنا املنهي عنه هو االستغفار هلم وطلب الرمحة هلم 
َ هَل  َما َكَن ل  ﴿ ق  ر ََب م ن  بَ ع د  َما تَ بَ نيَّ ر ك نَي َو َلو  َكان وا أ ويل    تَ غ ف ر وا ل ل م ش  ِّ َوالذ يَن آَمن وا َأن  َيس  م  لنَّيب 

يم   يَم ألَب يه  إ الَّ َعن  َمو ع َدة  َوَعَدَها إ يَّاه  فَ َلمَّ  ،أَن َّه م  َأص َحاب  اجَلح  ت غ َفار  إ ب  رَاه  َ َو َماَكاَن اس  ا تَ بَ نيَّ
يَم أَلَوَّه  َحل يم   ن ه  إ نَّ إ ب  رَاه  ستغفار والرتحم ال وآيات اإل [771  -773 :]التوبة ﴾َله  أَنَّه  َعد وٌّ ل لَّه  تَ بَ رَّأَ م 

كما جاء عن   َتوز ألهل الكفر، أما اهلداية طلب اهلداية والدعاء هلم بأن يهديهم اهلل. أيضا  
وكانوا على الكفر مل  ((وايت هبم وسا  دهدي أاللهم ))أنه قال  -عليه الصالة والسالم-النيب 

 يدخلوا يف اإلسالم بعدها هذا هو احلاصل يف هذه املسألة.

واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني 
  على الدرس القادم و احلمد هلل رب العاملني. وموعدنا إن شاء اهلل


